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 لهآ وعلى حممد نبينا واملرسلني نبياءاأل أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أّما الدين يوم إىل كثريا   تسليما   وسلم وصحبه

معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار ن من جمالس و فهذا هو اجمللس الثالث والعشر 
اهلجرة العلمية وهو اجمللس السابع من جمالس الكتاب الرابع املقّرر يف هذا املعهد هلذا املستوى 
أال وهو كتاب ملعة االعتقاد للحافظ موّفق الدين أيب حمّمد عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد بن 

ين وسّتمائة رمحه اهلل وغفر له ورحم اهلل علماء السّنة قدامة املقدسي رمحه اهلل املتوّّف سنة عشر 
 .حيثما كانوا

نتهى بنا املقام إىل كالم املصّنف رمحنا اهلل وإيّاه عن رؤية اهلل تبارك وتعاىل مثّ ذكر مسألة أوقد 
تفقت عليها دعوة الرسل أمن أركان اإلميان السّتة اليت  وركنا   كبريا    وأصال   عظيما   مهّمة وفصال  

  .ليهم الصالة والسالم أال وهو اإلميان بالقضاء والقدرع

 قال رمحه اهلل تعاىل: 

 فصل

القضاء والقدر، ومن صفات اهلل تعالى أنه الَفعَّال لما يريد، ال يكون شيء إال بإرادته، 
وال يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، وال يصدر إال 
عن تدبيره، وال محيد عن القدر المقدور، وال يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد 

عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميًعا ألطاعوه، خلق ما العالم فاعلوه، ولو 
الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء 
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قال اهلل  [32]سورة األنبياء:  [ال يسأل عما يفعل وهم يسألون]بحكمته، قال اهلل تعالى: 
وخلق كل شيء فقدره ]وقال تعالى:  [94]سورة القمر:  [إنا كل شيء خلقناه بقدر]تعالى: 

ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال ]وقال تعالى:  [3]سورة الفرقان:  [تقديًرا
فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح ]. وقال تعالى: [33]سورة الحديد:  [في كتاب من قبل أن نبرأها

روى ابن  [531]سورة األنعام:  [صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيًقا حرًجا
: ما اإليمان؟ قال: -صلى اهلل عليه وسلم-قال للنبي  -عليه السالم-عمر أن جبريل 

"أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره". فقال 
 .جبريل: صدقت. رواه مسلم

ه وشره، وحلوه ومره" ومن : "آمنت بالقدر خير -صلى اهلل عليه وسلم-وقال النبي 
الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت  -صلى اهلل عليه وسلم-دعاء النبي 

 "الوتر: "وقني شر ما قضيت

هذا مبتدأ ما ذكره املصّنف رمحه اهلل تعاىل يف مسألة القدر. والقضاء والقدر لفظان مفرتقان 
ختلفوا يف الفرق بني القضاء والقدر فمنهم امن جهة اللفظ إال أن العلماء رمحهم اهلل تعاىل 

بن القّيم عليه رمحة أختيار شيخ اإلسالم وتلميذه إمن مل يفّرق بني القضاء والقدر كما هو 
نه ال فرق بينهما ومن أهل العلم من فّرق فقال بأن أمن ناحية شرعية  ،اهلل من جهة شرعية

وهذه املسألة فيها ما  ،نقضى مّسي ذلك قضاءأالقدر ما يسبق وقوع املقدَّر فإذا وقع املقدَّر و 
يربو على سّتة أقوال ألهل العلم رمحهم اهلل تعاىل وظاهر األمر هو التفريق ألننا نقول إنه ال 
يأيت لفظان خمتلفان متغايران إال وبينهما من الفرق ولو الشيء الدقيق اليسري وإن كان لفظ 

ويف ألفاظ أهل العلم أكثر من لفظ القضاء. القدر من جهة الورود يف الكتاب ويف السّنة 
والقدر كما قال بعض السلف ''سر اهلل يف خلقه'' وإن كنا مل نقف على إسناد هلذا األثر من 

ومن أمجع ما ُروي،  جهة من ُنسب إليه حىت هذه الساعة ولعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا  
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لوم ومن أحسن ما جاء يف وسيأيت بعد قليل، فإن القدر مأخوذ من التقدير كما هو مع
بن تيمية رمحه اهلل ورواه مجع من األئّمة عن اإلمام أالكالم على القدر ما نقله شيخ اإلسالم 

هكذا ذكر شيخ اإلسالم  (القدر قدرة اهلل ومنكر القدر منكر للقدرة)أمحد رمحه اهلل أنه قال: 
 د رمحه اهلل. رمحه اهلل عن اإلمام أمحد وهكذا رواه مجع من أصحاب اإلمام أمح

ستحسن إبن عقيل احلنبلي وقال بأنه ألإلمام  مّث ذكر شيخ اإلسالم بعد هذا الكالم كالما  
هذا القول من اإلمام أمحد وبأنه مما يدّل على شدة فقهه إال أنين وهلل احلمد ظفرت هبذا األثر 

صحيح عن زيد فقد روى الفريايب يف كتاب القدر بسند  ملن هو أعلى من اإلمام أمحد سندا  
بن أسلم وهو شيخ اإلمام مالك يف التفسري ويف غريه وإن كان أكثر ما يرويه اإلمام مالك يف 
التفسري عن زيد بن أسلم هذا رحم اهلل اجلميع. روى الفريايب يف القدر بسند صحيح عن 

للقدرة.  اإلمام زيد بن أسلم هذه املقالة أال وهي مقالة أن القدر قدرة اهلل ومنكر القدر منكر
وهذا من املمكن أن يكون مما تتفق عليه كلمة العلماء أو أن يكون اإلمام أمحد رمحه اهلل 
تعاىل مسعه عن زيد بن أسلم ومل ينشر إلسناده وعلى كل حال فإن هذه الكلمة عظيمة 

 .وجليلة من أئمة السلف رمحهم اهلل تعاىل

ب وقبل الدخول فيها والولوج جيب أن املصّنف رمحه اهلل ذكر مجلة من األقوال يف هذا البا
عن طالب العلم أن  يُعلَم أن فهم القدر يسري على من يّسره اهلل عليه وينبغي للمسلم فضال  

عرتاض على أفعال الّرّب يسّلم هلل تبارك وتعاىل يف مجيع أفعاله فإن أوسع أبواب الضالل اإل
  ،[32:نبياء]اال ﴾َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  اَل ُيْسَألُ ﴿تبارك وتعاىل ولذلك قال اهلل جل جالله: 

قبل أن خيلق اخللق  ،واهلل تبارك وتعاىل كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض
 .خبمسني ألف سنة

ر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق واهلل تبارك وتعاىل قدّ 
السماوات واألرض قبل أن خيلق اخللق خبمسني ألف سنة كما جاء ذلك يف الصحيحني 
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ألنه من صفاته تبارك وتعاىل والقدر له  ،وغريمها، أما علمه مبا يقع للعباد فهذا ال أول له
ان إال هبا وهي اليت مجعها اإلمام الشافعي رمحه اهلل ثالث مراتب هي أركانه اليت ال يصح اإلمي

  :تعاىل يف قوله

 وخلقه وهو إجياد وتكوين*** علم كتابة موالنا مشيئته 

يعين أنه فسر اخللق باإلجياد والتكوين، العلم هو أول مراتب القدر وعلم اهلل جل وعال سابٌق 
اللفظ مما يستعمله املتكلمون من  األشياء األزيل كما يقوله بعض أهل العلم وإن كان هذا

األشاعرة وغريهم وعلم اهلل السابق لألشياء كلها فإن علمه صفة من صفاته وهلذا كان 
الشافعي رمحه اهلل تعاىل يقول ناظروا القدرية بالعلم فإن أجابوا وإال كفروا، وقوله بالعلم ليس 

موجود البد وأن يكون املناظر ألن هذا الشرط حتصيل حاصل  املراد أن يكون املناظر عاملا  
وإمنا أراد الشافعي رمحه اهلل هبذا أن يناظر أهل القدر بعلم اهلل تعاىل فإذا أقروا بأن اهلل  عاملا  

علم األشياء قبل حصوهلا وأن علمه أويٌل وصفة من صفاته فقد خصموا يف هذه احلالة وإال  
 . باهلل كفروا عياذا  

 . تابته تبارك وتعاىل لألشياء كلها قبل حصوهلاواملرتبة الثانية الكتابة وهي ك

 . والثالثة مشيئته هلذا املقدر قبل وقوعه

 .  والرابعة خلقه وإجياده هلا 

وهذا كله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع وكل هذا ال خيفى وهو داخل حتت 
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء ﴿وكما قال جال وعال  ،[94]القمر: ﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿قوله تعاىل 

َرُه تَ ْقِدير ا إىل غريها  ،[8:]الرعد ﴾ُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَدارٍ َو ﴿وكما قال جل وعال ، [3:]الفرقان ﴾فَ َقدَّ
من جهة  صحيحا   من النصوص الدالة على ذلك، إذا فهمت هذا فإنك ستفهم القدر فهما  

أن الفعل والرتك مقدران هلل تبارك وتعاىل يعين مقدران من جهة أن اهلل تبارك وتعاىل قدرمها 
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فإذا فعل العبد فعل بقدر اهلل تعاىل وإذا ترك ترك بقدر اهلل تعاىل من فهم هذا املوضع لن 
هلل ومن  يشكل عليه شيء يف القدر فمن آمن فهو الفاعل لإلميان وفعله لإلميان موافق لقدر ا

كفر فهو الفاعل للكفر وفعله للكفر موافق لقدر اهلل، كذلك من صلى وصام وزكى وحج 
جاء   ،[01:بلد]ال ﴾َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِ ﴿وذكر وسبَّح وهلل أو غفل هذا يدل عليه قوله تعاىل 

عن علي رضي اهلل عنه بسند صحيح أو غريه ذكره شيخنا العالمة الوادعي رمحه اهلل يف 
، فاخلري والشر (اخلري والشر) :هديناه النجدين قال :اجلامع الصحيح يف القدر أنه قال

مقدران هلل تعاىل قدر اهلل تبارك وتعاىل فعل العبد وتركه فجميع األفعال مقدرة ويدل على 
ء يف الصحيحني يف قصة طاعون عمواس أو ُعموات ملا استشار عمر رضي اهلل هذا ما جا

عنه الصحابة من املهاجرين واألنصار فاختلفوا يف األمر ملا جاءه ملا قرر رضي اهلل عنه أن 
يرجع وأن ينقلب بالصحابة رضي اهلل عنهم ومبن معه وأن ال يدخلو بالد الشام قال أبو 

نفر من قدر  :قال؟ أفرار من قدر اهلل يا أمري املؤمنني ) :اهلل عنه عبيدة عامر ابن اجلراح رضي
جمذبة  فإن  أرضا   خمصبة  أو فوجد أرضا   للراعي إذا نزل أرضا   مث ضرب له مثال   (اهلل إىل قدر اهلل

بن عوف رضي أرعى يف هذه رعى بقدر وإن رعى يف هذه رعى بقدر حىت جاء عبد الرمحن 
قد مسع النيب صل اهلل عليه وسلم يأمر يف الطاعون بأن من كان يف كنف اهلل عنه وأخربه بأنه 

فإذا فهمت هذه القضية  ،عنها أن ال يدخل فيها الطاعون ال خيرج منها ومن كان خارجا  
وأن العباد هم الفاعلون وهم التاركون  ،مقدر للعباد األوىل وهي مراتب القدر وأن كل شيءٍ 

تبارك وتعاىل ومشيئته وإال مل يكن هناك ثواب وال عقاب إىل  وأن فعلهم وتركهم بتقدير اهلل
مام مسلم يف صحيحه ومالك يف موطأه عن عبد اهلل إذا فهمنا هذا فقد روى اإل ،غري ذلك

بقدر حىت العجز  كل شيءٍ ] :بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صل اهلل عليه وسلم قالأ
 ما كنا فيه وفيما سبق بيانه من قصة عمر داخل يف هذا أيضا   ،أو الكيس والعجز [والكيس

رضي اهلل عنه، ولن نطيل يف ذكر أدلة هذه املراتب فهي وهلل احلمد عندكم معلومة إال أننا قد 
 . أو دليلني على كل مرتبة نذكر دليال  
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يف السََّماِء َواأْلَْرِض َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما ﴿ قال اهلل تبارك وتعاىل يف مرتبة العلم والكتابة:
اهلل جال وعال مجع يف هذه اآلية بني ، [01:]احلج ﴾ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء ﴿العلم وبني الكتابة، وأما مسألة املشيئة فإن اهلل جل وعال قال: 
َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها﴿قال: ، و [34:]التكوير ﴾نيَ اللَُّه َربُّ اْلَعاَلمِ  َنا آَلتَ ي ْ  وأما، [02:]السجدة ﴾َوَلْو ِشئ ْ

اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء ﴿من ذلك ومنها قوله تعاىل :  ف رمحه اهلل شيئا  اخللق فقد ذكر املصنّ 
وروى ، [42:]الصافات ﴾َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ َواللَُّه ﴿وقال: ، [23:]الزمر ﴾َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ 

إن اهلل يصنع كل ]البخاري يف خلق أفعال العباد عن النيب صل اهلل عليه وسلم أنه قال: 
 .وهذا احلديث يف السلسلة الصحيحة واألدلة على هذا كثرية ،[وصنعته صانعٍ 

ومن صفاته ومن صفات  :كالمهنف رمحه اهلل نعلق على ما حيتاج اىل تعليق من  قال املصّ 
كما قال جل وعال في سورة البروج: }فَ عَّاٌل لَِّما يُرِيُد{ اهلل تعالى أنه الفعال لما يريد  

سم موصول مبعىن "الذي" فهو فّعال للذي يريد جل إ -هذه-، و"ما" هنا [51]البروج: 
وعال، ال يتخّلف عن إرادته شيء، قال: "ال يكون شيء إال بإرادته" وكما قال تبارك وتعاىل 

قتتال اخللق. قال: "وال خيرج إذكر  املّ  ،[352]البقرة:  ﴾َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ ﴿يف ذلك: 
]التكوير:  ﴾َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿عاىل قال: شيء عن مشيئته" ألن اهلل ت

عن  شيء يخرج عن تقديره، واليصدر إال -كله علويه وسفليه-وليس في العالم، [34
وهذا هو ما سبق تقريره يف أول األمر ألن من فهم ما تقّدم لن ُيشكل عليه شيء إن ، تدبيره

؟ ألنه قّدر مقادير اخلالئق    اهلل تبارك وتعاىل ال خيرج شيء عن تقديره، ملاذا شاء اهلل، ألن
عن القدر املقدور" فما قّدره اهلل جل وعال كائن للعبد "وال  -أي مهرب-كلها. "وال حميد 

يتجاوز ما ُخّط يف اللوح املسطور" وهذه مرتبة الكتابة، فاهلل جل وعال كتب مقادير اخلالئق 
َنا ﴿الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع كما سبق، وقال تعاىل:  سبحانه وهذه َوَلَقْد َكَتب ْ

مَّا ﴿، وقال تعاىل: [015]األنبياء:  ﴾يف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاحِلُونَ 
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ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِّن قَ ْبِل َأن ﴿كما قال جل وعال: ، و [28]األنعام:  ﴾فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ 
رَأََها " فكل أفعال العباد أراد ما العاَلم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه. "[38]احلديد:  ﴾ن َّب ْ

أرادها اهلل تبارك وتعاىل، لكن هذه اإلرادة منها ما هو إرادة كونية ومنها ما هو إرادة شرعية، 
هي املرادفة للمحبة أو املقارنة للمحبة، هذا ما أراده اهلل تبارك وتعاىل فاإلرادة الشرعية هذه 

، فإن اهلل تبارك وتعاىل قّدر هذا وأحبه، وأما الكونية فهي إرادة الفعل وإن مل يكن حمبوبا  
وقّدر هذا، وأراد هذا وأراد هذا، وهلذا اإلرادتان جتتمعان يف حق املطيع، فاملطيع أراد اهلل 

لكن مل يُرده  ، وتنفرد اإلرادة الكونية يف حق العاصي، فاهلل أراده كونا  وشرعا   طاعته كونا  
، فعلى كل حال هذه املسألة يذكرها أهل العلم ويطيلون يف بياهنا وهي وهلل احلمد شرعا  

 ﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿" كما مر معنا يف قوله: خلق الخلق وأفعالهمواضحة. قال: "
 "كما قال تعاىل:ألطاعوه جميعاً  يطيعوه أن شاء ولوإىل آخر ما ذكرناه. قال: " ،[42صافات:]ال

يع ا﴿ خلق الخلق . مث قال: "[44]يونس:  ﴾َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
 ﴾اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿، [42]الصافات: ﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿" كما تقّدم: وأفعالهم

" كما جاء ذلك يف وقّدر أرزاقهم وآجالهم. "[وصنعته إن اهلل يصنع كل صانعٍ ]، [23]الزمر: 
الصحيحني يف حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه وهو شجا  يف حلوق القدرية، وهلذا 

ولو قال يَل اهلل هذا ) :الدارقطين وغريه من أنه قالُرِوَي ما ُرِوَي عن عمرو بن عبيد مما ذكره 
فذكر فيه األرزاق واآلجال  ،، نسأل اهلل العافية(لقلت له ما على هذا أخذت علينا امليثاق

واألعمال، يعين حديث عبد اهلل بن مسعود الذي هو: حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 يشاء من يهدي. قال: "[َمُع َخْلُقُه ...ِإنَّ َأَحدَُكْم جيُْ ]وسلم وهو الصادق املصدوق: 

" فاهلل جل وعال يهدي من يشاء حبكمته وفضله ورمحته، يهدي من يشاء بفضله بحكمته
ويضل من يشاء بعدله، فاهلداية فضل والغواية والضاللة عدل منه كما قال تبارك وتعاىل يف  

َ هَلُم مَّا يَ ت َُّقونَ َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضلَّ قَ ْوم ا ﴿كتابه الكرمي:  ]التوبة:  ﴾بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحىتَّ يُ بَ نيِّ

اَل ُيْسَأُل َعمَّا ﴿من اآليات الدالة على ما ساقه: قال اهلل تعاىل:  ف مجلة  مث ذكر املصنّ  [،015
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تبارك وتعاىل قد ستحضر هذا العبد هذه املنزلة وأن اهلل أفإذا  ،[32]األنبياء:  ﴾يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ 
أرسل الرسل مبا حتار فيه العقول ال مبا حتيله العقول وأنه من جهة أفعاله تبارك وتعاىل اليت هي 

؟ فإنه يسلم من هذا  من صفاته واليت ال حييط هبا العباد فكيف يسألونه عن أفعاله جل وعال
فُهم املسؤولون وأما الرب تبارك  ،[32: ]األنبياء ﴾اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ ﴿الباب 

[، 005]األنعام:  ﴾َوََتَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدق ا َوَعْدال  ﴿وتعاىل فأفعاله كلها حكمة وكلها عدل 

، و "كل" هذه هي أصل وأّم "[94]القمر: وقال اهلل تعالى: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{ "
ألفاظ العموم، فلم خيرج شيء عن خلقه، فكل ما يفعله العباد خلق من خلق اهلل تعاىل. 

َرُه تَ ْقِدير ا﴿"وقال تعاىل:  وهذه أدلة القدر، ومنزلة اخللق  ،[3]الفرقان:  ﴾َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ
خيلق هذه األشياء هو عامل هبا وكاتب هي آخر املنازل: علم، كتابة، مشيئة، خلق؛ فقبل أن 

 .هلا ومريد هلا جل وعال

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي أَنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي  ﴿وقال تعالى: وقال رمحه اهلل: "
َرَأَها وهذه منزلة الكتابة، فكل أفعال العباد مكتوبة "[33]الحديد:  ﴾ِكَتاٍب مِّن قَ ْبِل َأن ن َّب ْ

َفَمن يُرِِد اللَُّه أَن ﴿مسطورة مزبورة، والزَّبر هو الكتابة، فهذا كله مكتوب. "وقال تعاىل: 
هذه هي اإلرادة اليت بيّنها اهلل تبارك وتعاىل يف  ، ["035]األنعام:  ﴾يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإْلِْساَلمِ 

 .يكون شيء إال بإرادته تبارك وتعاىلكتابه، فال 

ف رمحه اهلل الدليل من السنة وهو حديث جربيل عليه السالم الذي خّرجه مث ذكر املصنّ 
وانفرد به مسلم من حديث عمر واتّفق الشيخان عليه من حديث أيب هريرة وهو أصل هذه 

السنة إليه وما  كما نص عليه طائفة من أهل العلم ألن مرجع األبواب ويسّمى بأّم السنة
تفقت إتضمنه حديث جربيل من أمور اإلميان اليت ذكرها النيب عليه الصالة والسالم هنا 

عليها دعوة مجيع الرسل وهي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه 
آمنت ]م: وشره، وهذا تقدم معنا بعضه ويأيت ما بقي عليه. وقال النيب  صلى اهلل عليه وسل
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، أما قوله: بالقدر خريه وشره، فهذا جاء يف مجلة من [بالقدر خريه وشره، حلوه ومره
األحاديث يف الصحيحني ويف غريمها أما لفظة "حلوه ومره" هذه فإهنا مل تثبت، قد أخرج 

وأطال الكالم عليه السيوطي رمحه اهلل يف   "مسند الفردوس"هذا احلديث احلاكم والديلمي يف 
هذه اللفظة ضعيفة مل تثبت وإن   وأ، وهذا احلديث كما تقدم "جياد املسلسالت" كتابه

  .و هلا بعض الطرق إال أهنا ال تسلم من كالم وال مقامأيف بعض الطرق  يضا  أكانت جاءت 

ومن دعاء النبي صلى اهلل نف رمحه اهلل تعاىل الدليل الثالث من السنة فقال: مث ذكر املصّ 
وهذا احلديث هو - علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوترعليه وسلم الذي 

يعين يف ضمن هذا الدعاء أنه عليه الصالة  ،وقين شر ما قضيت[]قال:  -احلديث املشهور
، فاخلري والشر مقضيان، واهلل قضامها لكن  [وقين شر ما قضيت]والسالم علمه أن يقول: 

، وكما قال اجلن [والشر ليس إليك]السالم: كما جاء يف احلديث اآلخر قوله عليه الصالة و 
أمل تر أن السيف ينقص قدره )وإمنا ال نريد أن نقول كما قال األول:  ،وإهنم ألعقل وال شك

، ألن هؤالء الذين قالوا هذه املقالة من الصحابة: يعين (إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
َوأَنَّا اَل َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد مبَن يف ﴿من جن الصحابة رضي اهلل عنهم وأرضاهم حني قالوا: 

ا م فالنيب عليه الصالة والسالم علّ  ،تأدبوا يف القول ،[01:]اجلن﴾اأْلَْرِض أَْم أَرَاَد هِبِْم َرب ُُّهْم َرَشد 
 .احلسن أن يقول هذا الدعاء وأن يقوله من بعَده

حجة  هوال نجعل قضاء اهلل وقدر  قال: -نف رمحه اهلل: وهذه املسألة مهمة جدامث قال املصّ 
جتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن هلل علينا الحجة بإنزال إلنا في ترك أوامره و 

 ،لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل[]الكتب وبعثة الرسل، قال اهلل تعالى: 
 -سألة مهمة جدا  وهي م-هبم، وهذه املسألة  العباد إما أن يكونوا فاعلني أو يكونوا مفعوال  

سنجمل القول فيها، ومن مل يفهمها اآلن سيفهمها إن شاء اهلل تعاىل مع التكرار، هي 
ألن القدر: مصائب ومعايب، فأما  ،حتجاج بالقدر له جهتانحتجاج بالقدر، واإلمسألة اإل



  
 مصطفى مبرم[] الشارح الشيخ   [ابعس]الدرس ال 

 

 

11 

فإذا نزلت املصيبة  ،حتجاج بالقدر فيهاحتجاج بالقدر بل جيب اإلاملصائب فانه جيوز اإل
أو ما  أو فقرٍ  أو موتٍ  أو إعاقةٍ  على اإلنسان فيما ال يقدر عليه وال يتمكن منه من مرضٍ 

َما ﴿فإنه حيتج بالقدر واحلالة هذه كما قال تبارك وتعاىل:  -وقد بذل األسباب-شابه ذلك 
رَأََها َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف   ِلَك  ۚ  ِكَتاٍب مِّن قَ ْبِل َأن ن َّب ْ ِإنَّ ذََٰ

َوَمن  ۚ  َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه ﴿، وقال جل وعال:  [33]احلديد:﴾َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 
. (ويسلمهو العبد تنزل به املصيبة فريضى )، قال علقمة:  [00:]التغابن﴾يُ ْؤِمن بِاللَِّه يَ ْهِد قَ ْلَبهُ 
ما جاء يف الصحيحني يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب عليه  ويدل على هذا أيضا  

خري،  املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كلٍ ]الصالة والسالم قال: 
احرص على ما ينفعك وال تعجزّن، وال تقولن لشيء فعلته لو أين فعلت كذا لكان كذا 

قدر اهلل هذا خرب ملبتدأ حمذوف: هذا َقَدُر  ،؛ قل قدر اهلل[: َقَدُر اهلل وما شاء فعلولكن قل
حه لنا شيخنا اهلل، ومن أهل العلم من يضبطها: َقدََّر اهلل، واألول هو األرجح وهو الذي رجّ 

العالمة أمحد بن حيىي النجمي عليه رمحة اهلل ومغفرته وشيخنا العالمة عبداهلل بن عقيل 
بن باز عليه رمحة اهلل ، واملسألة فيها قوالن كما أيل أن هذا هو ترجيح العالمة الشيخ  وحكى

ولكن ]وعلى كل حال املراد من هذا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هنا:  ،ذكرت لكم
فإذا وقع املقدور فليس لك إال هذا،  ،؛ يعين هذا قدر اهلل[قل: َقَدُر اهلل وما شاء فعل

 ضاال   فاسقا   أما كونه يكون عاصيا   ،ج بالقدر يف جهة املصائب إذا نزلت بهفاملسلم حيت
هلل باملعاصي بالليل والنهار مث يقول هذا شيء قدره اهلل علّي! هذه شبهة قاهلا  حماربا   منحرفا  

املشركون األولون، وليس له يف القدر حجة بل احلجة عليه ألن اهلل أرسل الرسل وأنزل 
َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َواَل ﴿اهلل عن املشركني األولني: الكتب، وقد قال 

ِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َحىتََّٰ َذاُقوا بَْأَسَنا  ۚ  آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء   ، [098:]االنعام﴾َكذََٰ
لكان  -من جهة هذه املعايب: الشرك والكفر والضالل واملعاصي-فلو كان يف القدر حجة 

ف هبذه اجلهة تُفهم هذه القضية اليت ذكرها املصنّ  ،للمشركني حجة يف ما واقعوه من الشرك
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. وال نجعل قضاء اهلل وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيهرمحه اهلل، فإنه قال: 
تسمى مبسألة املعايب فمن ترك األوامر وفعل النواهي فقد وقع يف املعايب،  وهذه هي ما

، فيايت هذا بل يجب أن نؤمن ونعلم أن هلل علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسلقال: 
مث قال ،  [025:]النساء﴾لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بَ ْعَد الرُُّسلِ ﴿ لإلنسانالباب ال مدخل 

ونعلم أن اهلل سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إال المستطيع للفعل والترك املصنف رمحه اهلل: 
ال يكلف ]على معصية وال اضطره إلى ترك طاعة، قال اهلل تعالى:  وأنه لم ُيجبر أحداً 

اليوم ]، قال تعالى: [فاتقوا اهلل ما استطتعم]، وقال اهلل تعالى: [اهلل نفسا إال وسعها
ُيجزى على  وكسباً  ، فدل على أن للعبد فعالً [تجزى كل نفس بما كسبت ال ظلم اليوم

 . حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء اهلل وقدره[

ما يف الكالم على القدر، ألن  ف رمحه اهلل، وتلحظون أنه أطال نوعا  هذا الذي ذكره املصنّ 
 أهل السنة، ويوقعوهنم بسببها يف ه فيها أهل البدع علىأهل العلم يُعَنون باملسائل اليت يشبّ 

 .وهذا املوضع موضع مهم ،من الضالل أنواعٍ 

َأنَّ اَللََّه ، يعين معاشر أهل السنة، معاشر أهل اإلسالم، ونعلميقول املصنف رمحه اهلل : 
ْرِك.ُسْبَحانَُه وتعالى َما َأَمَر َونَ َهى ِإالَّ اَْلُمْسَتِطيَع لِْلِفْعِل   َوالت َّ

ألن العبد هو الفاعل وله إرادة وقدرة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعده، هذا قول أهل السنة فهو 
العبد هذا حاله وهو مأمور باإلميان ، الفاعل وهو املؤمن وهو الطائع وهو العاصي وهو الكافر

ن األمرين وهو مستطيع للفعل هلذي ،مأمور بالطاعة ومنهي عن العصيان ،ومنهي عن الكفر
ومقدر عليه هذا ومقدر عليه هذا، وهلذا ملا أمره الرب تبارك وتعاىل ببعض األوامر ربطها 

نه ال أباإلستطاعة ألنه قد ال يستطيع من جهة العارض ال من جهة اخللق، ال من جهة 
الحظ يف ، لكن ألنه يعرض له عارض فيمنعه من ذلك الفعل،  يستطيع لكونه إنسان ، ال

فشرط اهلل ، [40]ال عمران:﴾َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ البَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيال  ﴿ قوله تعاىل
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فالعبد قد ال يستطيع  ،[02:تغابن]ال﴾فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ ﴿ :اإلستطاعة وكذلك التقوى قال
فإن مل  صلي قائما  ] :بعض األفعال وملا جاء يف البخاري يف حديث عمران بن حصني

 ، فعلمه النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك كله، [فإن مل تستطع فعلى جنب تستطع فقاعدا  
 .َوأَنَُّه َلْم ُيْجِبْر َأَحًدا َعَلى َمْعِصَيٍة، َواَل ِاْضَطرَُّه ِإَلى تَ ْرِك طَاَعةٍ 

وهذان األمران مها املفرتق بني أهل السنة وأهل البدع ألن اجلربية يقولون بأن  ،هذا شان العبد
وهؤالء هم ، العبد جمبور على األفعال وهو كالريشة يف مهب الريح ال يقدر على شيء

القدرية اجلربية غالة املثبتة وقابلهم الطائفة األخرى وهم قدرية النفاة القدرية املعتزلة قالوا بأن 
 . منفرد مبشيئته وخلق أفعال نفسه وهذا كله ضاللاإلنسان 

ف رمحه اهلل يرد هنا على اجلربية وعلى القدرية، مث إستدل باآليات الدالة على هذا فاملصنّ 
وهلذا جاءت النصوص  ،[382:بقرة]ال﴾ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسا  ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ :فقال : قال اهلل تعاىل

لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ﴿الدالة يف أفعال العبد على أنه كما ذكرت لكم على أهنا مقرونة باإلستطاعة 
 ،[0:طالق]ال﴾ اِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُنِفْق ممَّا آتَاُه اللَُّه ال يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفس ا ِإالَّ َما آتَاهَ 

الكسب هنا  ،[00:غافر]﴾اْليَ ْوَم جُتَْزى ُكلُّ نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت ال ظُْلَم اْليَ ْوم﴿ :وقال تعاىلقال: 
َفَدلَّ َعَلى َأنَّ ق على ذلك بقوله رمحنا اهلل وإياه : املراد به الفعل يعين فعل العبد كسبه، مث علّ 

بِالث ََّواِب، َوَعَلى َسيِِّئِه بِاْلِعَقاِب، َوُهَو َواِقٌع ِبَقَضاِء لِْلَعْبِد ِفْعاًل وََكْسًبا، ُيْجَزى َعَلى ُحْسِنِه 
 . اَللَِّه َوَقَدرِه

وهذا هو املوضع الثالث من املواضع اخلمسة اليت ذكرت لكم بأن املصنف رمحه اهلل تُ ُعقب 
 ستعماله لفظ الكسب ومن إنتقد عليه هذا إمنا نظر إىلوقد تعقبه هنا بعض الشراح إل، فيها

، وهذه أن هذا اللفظ صار من شعار األشاعرة وهم أهل بدع فإهنم يسمون فعل العبد كسبا  
هي مسألة الكسب اليت أراد األشاعرة أن خيرجوا من قدرية النفاة من املعتزلة ومن قول 

أن  القدرية الغالة املثبتة وهم اجلربية فجاؤوا مبسألة الكسب وهي مسألة ال نريد حقيقة  
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فاملصنف إنتقد ، أو أكثر مل يفهمها هم، وصلوا يف تقريرها إىل إثين عشر قوال  نتخوض فيها، 
 عليه بعض الشراح هذه اللفظة وقالوا : لو أنه مل يستعملها !؟

 :واجلواب عن هذا من جهتني

من األلفاظ واملصطلحات اليت وردت يف كتاب اهلل تعاىل كما  اجلهة األوىل : أن هذا أيضا  
وكما قال جل وعال  ﴾مبَا َكَسَبتْ ﴿ هذه اآلية اليت ساقها املصنف قال جل وعال هنا يف

َها َما اْكَتَسَبتْ ﴿  . ﴾هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ

قدامة بن أستعملت هذه اللفظة عند طوائف من أهل العلم قبل أواجلهة الثانية : أنه قد 
 . أضبط بعده،املقدسي رمحه اهلل أو بعده

ف رمحه اهلل مل يفرد الكسب عن الفعل بل عطفه عليه وهو أن املصنّ : وإستحظرت وجها ثالثا  
مما يدل على أنه يقول بأن العبد هو الفاعل وزد على هذا أنه قال يف أول الفقرة هذه أو يف 

على املعصية وال إضطره  إبتدائها نسب الفعل إىل العبد وأنه هو املستطيع وأنه مل جيرب أحدا  
 . إليها

ى أنه قد إنتقدها بعض الشراح إال أنه فيما يظهر ال وجه هلذا اإلنتقاد فهذه املسألة عل
يف شرحه، شيخنا الفوزان يف شرحه ، كذلك ملا  بن عثيمني مثال  أولذلك مل ينتقدها الشيخ 

وغري هؤالء من أهل العلم  قرأت هذا املنت على الشيخ أمحد النجمي مل يرى فيها مأخذا  
 . رمحهم اهلل تعاىل

ولو على األقل مسألة اإلميان لكن إنتهى وقت الدرس  زائدا   بالود أن آخذ شيئا  لقد كان 
ومسألة القدر مسألة مهمة ونسأل اهلل جل وعال أن يبارك يف األعمار واألوقات لعلنا نأخذ 
إن شاء اهلل دقائق معدودة فيما ذكره شيخنا العالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهلل تعاىل يف  

 . د العذب الزاللكتابه املور 
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 . بعدما ذكر ما تقدم قال عليه رمحة اهلل ، هذه املقدمة الثانية

 بسم اهلل الرمح  ن الرحيم   يعين توطئة للكتاب يف بيان للمناهج اليت سيذكرها  

إن احلمد هلل حنمده ، و نستعينه ، ونستهديه ، قال عليه رمحة اهلل :بسم اهلل الرمح  ن الرحيم
 اليه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . ونستغفره ونتوب

من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأ شهد أن 
أّما بعد: فإّن أصدَق احلديِث كتاب اهلل وخرَي اهلدي هدُي حممٍد صلى ، حممدا  عبُده و رسولُه

 ِر حمدثاُُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعة وكلَّ بدعٍة ضاللة وكّل ضاللٍة يف الناراهلل عليه وسلم وشرَّ األمو 

ولقد سرنا كثريا  ما رأينا من الصحوة اإلسالمية اليت ما كنا نتوقعها إذ أقبل كثري من الشباب 
على اهلل تائبني واجتهوا إليه منيبني وقرعوا أبواب اخلري خملصني فذكرت حني رأيت ذلك قول 

اهلل عليه وسلم: )إن اهلل ليغرس يف هذا الدين غرسا  يستعملهم بطاعته( خرجه يف النيب صلى 
احلاشية بقوله: أخرجه أمحد يف املسند، وأورده الساعايت يف ترتيب املسند ، وأخرجه ابن ماجة 
يف املقدمة، وأورده األلباين يف صحيح ابن ماجة وقال حسن: )ال يزال اهلل عزوجل يغرس يف 

 رسا  يستعملهم يف طاعته( وأورده يف الصحيحة .هذا الدين غ

فقد طمعنا أن اهلل ينصر هبم دينه، ويعلَي هبم كلمته، وينشر هبم اإلسالم يف ربوع األرض، 
لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا  وأحزابا  ويكيد بعضهم لبعض 

 وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا ..

ع كل حزب مبا لديه وظن أن احلق حمصور فيما هو عليه، فتذكرت أن الشيطان الذي قد قن
آىل على نفسه أن ال يزال يغوي بين آدم ما دامت أرواحهم يف أجسادهم والذي نذرعداوُتم 

 وإضالهلم حني قال: }فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني{.
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يهم الشقاق ويفرق الكلمة وخيلط احلق بالباطل قد أدخل يف هذه الصحوة ما يضمن له ف
والسنة بالبدعة ورمبا خلط التوحيد بالشرك، فيكون ذلك مقبوال  وإن خالف العقيدة 
ومستحسنا  وإن ناقض اإلسالم ألنه جاء من علماء حيسن هبم الظن وتضفى عليهم القداسة 

لفوا اإلسالم وهم يدعون فكل ما جاءوا به فهو حسن إذ ال يتصور يف نظر التابعني أن خيا
إليه، وأن حيصل منهم اهلدم وهم يريدون البناء ؛ بل قد يصل هبم أو ببعضهم الظن أهنم ال 
خيطئون وبذلك يقعون يف فخاخ الشيطان باختاذهم ملتبوعيهم أربابا  من دون اهلل فيطيعوهنم 

 صلى اهلل عليه يف معصية اهلل وميشون على النهج الذي رمسوه هلم وإن خالف هنج رسول اهلل
وسلم  ويلتزمون مبا ألزموهم به وإن كان فيه إسخاط هلل تعاىل فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع 
وأهنم تفرقوا شيعا  وأحزابا  كل حزب مبا لديهم فرحون ومع مجاعة حزهبم متعاطفون قد جعلوا 

ن ويتوادون و ذلك احلزب هو الرابطة اليت هبا يتناصرون وعليها جيتمعون ومن أجلها يتحابو 
ينشرون ما جاء من قادُتم وإن كان حيوي الباطل ويزدرون ما جاء من غري متبوعيهم وإن  
كان حيمل احلق. من وجه إىل أحد من متبوعيهم نقدا  عادوه وإن كان النقد يف البدع 
والشركيات وزهدوا يف كتابه وإن دهلم على مواضع النقد يف الكتب اليت حوته الصفحات، 

ىت من وزعه ونشره وإن كان ممن له عليهم منة وفضال ، واُتموه بالغباء واجلهل وإن  وعادوا ح
 كان مثل إياس ذكاء  ونبال .

فلما رأيت الداء فيهم قد فشا، والباطل قد راج عندهم ومشى، أحببت أن أكتب هلم تذكريا  
 أسأل أن جيعل لعل اهلل به ينفع ولو مل أحصل إال على براءة الذمة مل أيأس ومل أجزع، واهلل

عملي لوجهه خالصا  ولنهج رسوله صلى اهلل عليه وسلم  موافقا ، وقد رأيت أن أجعله يف 
 ثالثة عشر بابا  وخاَتة.

 الباب األول: يف احلكمة اليت خلق اهلل الناس من أجلها.

 الباب الثاين: يف بيان العبادة اليت أوجد اهلل اخللق من أجلها.
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 هم األدالء على اهلل تعاىل. الباب الثالث: أن الرسل

 الباب الرابع: يف ضمانة النجاة.

 الباب اخلامس: يف بيان منهج الرسل يف دعوُتم إىل اهلل.

الباب السادس: يف بيان أن االحنراف عن هنج الرسل ترك للصراط املستقيم الذي أمر اهلل 
 باتباعه.

 بل هي بدعة.الباب السابع: يف بيان أن احلزبية ليست من هنج األنبياء 

 الباب الثامن: يف بيان مساوئ احلزبية.

 الباب التاسع: يف بيان ما انتقد على اإلخوان املسلمني.

 الباب العاشر: يف بيان ما انتقد على مجاعة التبليغ.

الباب احلادي عشر: يف بيان وجوب السري على منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم  يف الدعوة 
 إىل اهلل وغريها.

 الثاين عشر: يف ذم البدع واملبتدعني. الباب

 الباب الثالث عشر: يف بيان ثواب من َتسك بالسنة.

 اخلاَتة: وهبا يتم الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.

، ونقرأها إن شاء اهلل بابا   م هبا الشيخ وسيذكر هذه األبواب، بابا  هذه هي املقدمة اليت قدّ 
ب وقرائته كافية ملا فيه من الفوائد والتقريرات فإن تعاىل. وكما قلت لكم هذه قراءة هلذا الكتا

شيخنا العالمة أمحد بن حيىي بن شبري النجمي رمحه اهلل تعاىل من أفراد هذا العصر وأئمته 
يف الدرس املنعقد إىل معهد اهلدى والنور هبولندا، الذي هو  وكربائه، وإن شاء اهلل تعاىل أيضا  
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فيه فتاوى منهجية لشيخنا  القريواين رمحه اهلل، سنقرأ كتابا  يب زيد أبن أشرح مقدمة جامع 
أو حوهلا، شيخنا العالمة زيد بن حممد بن هادي مدخلي أسأل  العالمة، مخس دقائق أيضا  

اهلل أن يسبل عليه شآبيب رمحته وأن ينور له ضرحيه وأن يقدس روحه فهو ويل ذلك والقادر 
سني مسألة أرسل يل الشيخ منه نسخة، أسأل اهلل عليه، وهو كتاب عظيم فيه فتاوى فيه مخ

عن  وأن يرمحه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن جيزيه خري ما جزى به عاملا   أن جيزيه خريا  
 أمته. نعم

 األسئلة

 ؟ يقول ما املمنوع  من اخلوض فيه يف مسائل القدر -0

شار أفعال الرب تبارك وتعاىل اليت أاجلواب: املمنوع منه يف اخلوض يف مسائل القدر هو 
نه ذكر إليها يف منظومته التائية اليت خلفها يف املشكلة القدرية فإشيخ االسالم رمحه اهلل تعاىل 

نه مل يفهموا إله بعلة فصل ضالل اخللق من كل فرقة هو اخلوض يف فعل اآلأو ) :هذا فقال
فعال الرب تبارك أخلوض يف وهذا الباب هو ا (حكمة له فصاروا على نوع من اجلاهلية

 ن باب القدر باب عظيم وخطري جدا  إفعال فو مبا مل تعلل به األأوتعاىل والتعليل مبا مل يعلل 
ميان  مر اهلل تبارك وتعاىل به من اإلأىل ما إن ذلك يرجع هل العلم ألأحد من ألكن مل يقل 

و أنسان بالبدعة واهلوى كخوض اجلربية ذا خاض اإلإلة القدر فأكما مر معنا يف تقرير مس
ن هذا هو إو القول بالطفرة عند هشام وغريه فأشاعرة اجملربة وخوض األأخوض القدرية 

ن هذا إميان بالقدر خريه وشره كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فما اإل، أالضالل املبني
اء وحيكم ما يريد وال يتدخل يفعل ما يش، ال حرج فيه بل هذا هو الواجب فاهلل تبارك وتعاىل

 . فعال الرب تبارك وتعاىلأفعاهلم هم وظاهر أهنم ال يعلمون حقيقة العباد يف أفعاله أل
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حسن اهلل أ ،وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،يقول السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته -3
نه يرد وقد كتب وقدر أ فهمأن الدعاء يرد القضاء كيف أجاء يف احلديث  ،ليكمإو  ،ليكمإ

 ؟ وبارك اهلل فيكم

ف حىت صنّ  متباينا   ختالفا  إختلف فيها العلماء إلة أن هذه املسالة مسإاحلقيقة اجلواب: 
نس بن مالك رضي اهلل عنه الذي رواه أيف فهم حديث  وخصوصا   كتبا   العلماء فيها

ثره أن ينسأ له يف أراد أمن ] :الشيخان يف صحيحيهما يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
وكذلك العلماء رمحهم اهلل يذكرون هذا عند قول النيب  ،[ويبسط له يف رزقه فليصل رمحه

هل السنة أو  ،[لو كان شيء سابق القدر سبقته العنيو العني حق ] :صلى اهلل عليه وسلم
 جل ره اهللشياء كلها مقدرة هلل سبحانه وتعاىل وتقع على حسب ما قدّ ن األأجممعون على 

ر هذا ر هذا للعبد وقدّ ن اهلل تبارك وتعاىل قدّ أد قررت لكم يف الشرح يف الدرس يعين قوعال و 
ن العني حق أخرب نبيه عليه الصالة والسالم بأذا فعل فعل بقدر اهلل فاهلل تبارك وتعاىل حني إف
والسالم  خربه عليه الصالة أسبقته العني وحني  ،نه لوكان شيء سابق القدر لكانت العنيأو 
ن هذا بسبب هذا الفعل أجله أنه يبسط له يف رزقه وينسأ له يف إذا وصل رمحه فإن العبد أب

ال إال الرب وال يرد القدر إال يزيد يف العمر ]خر وكذلك الدعاء وكذلك ما جاء يف احلديث األ
هذا   [هيف الذنب يصيب]خرى ويف الرواية األ [ن الرجل ليحرم الرزق خلطيئة يعملهاأالدعاء و 

 . كله بتقدير اهلل تبارك وتعاىل

م العكس أوفيكم هل نية العبد ومشيئته  تأيت قبل مشيئة اهلل  ،يقول بارك اهلل فيكم -2
 ؟ قوال القدريةأن كان هذا السؤال من إستغفر اهلل أو 

هل نية العبد ؟ هكذا اللفظة ؟ هل نية ؟ نا ما فهمت ما الذي تريده أاحلقيقة  اجلواب:
َما و ﴿ن اهلل قال ليس هناك من جهة العبد سابق ملشيئة اهلل تبارك وتعاىل أل ؟ ومشيئته
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ين اهلل أوبر ؟ ن كنت تعين هذا إهذا  ،[34:تكوير]ال ﴾َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 
 .   هل البدعأياك من هذه املقاالت الفاسدة يعين مقاالت إو 

 ؟ التفريق بني العلم واملعرفة ،ياكإاهلل ورعاك، و يقول ذكرت حفظك  -9

 .صول نت ما شاء اهلل تذكرنا بالثالثة األالشيخ: أ

وصاف املعلوم فلم أوصافه أىل إىل ذات املعلوم واملعرفة راجعة إطيب واملعرفة العلم راجع 
 ؟ليك مبزيد توضيح إحسن اهلل أولو تكرمت  ستوعب ذلك جيدا  أ

مدارج السالكني وقد ذكرنا ما  ،بن القيم عليه رمحة اهلل يف املدارجأهذا ذكره احلافظ  اجلواب:
ن أس أذا مل تفهم ما سبق ذكره فال بإليه و إصول للحاجة ول شرح الثالثة األأيتعلق به يف 

نه ال يكون كاألداة اليت تعبأ   أن نفسه على ن يوطّ أطالب العلم ال بد  ،نسان دائما  اإل
نه لن خيرج إقتصر طالب العلم على ما يلقنه ويدرجه ويعلمه فإذا إالذي ينفخ فيه كالبالون 

صل أطالب العلم يعطى  قد ذكرت لكم مرارا   حيانا  أبعلم وسيكون مثل جهاز التسجيل 
اهلل تبارك وتعاىل  اذا فتحت له هذا الباب يلج يدخل ويستفتح ويدعو إنه ألة ينبغي له أاملس

بن القيم هو الذي أيف كتبهم وعلى كل حال  أهل العلم ويقر أن يفتح عليه فينظر يف كالم أ
ىل الذات واملعلوم هنا إىل ذات املعلوم يعين إالعلم راجع  ،ذكر هذا التفريق بني العلم واملعرفة

د وصاف هذا املعلوم وهي الزائأىل إاملفعول كما هي الصيغة له هذا الذي علم واملعرفة راجعة 
 . بن القيم عليه رمحة اهللأعلى ذاته هذا ما يظهر من كالم احلافظ 

مري املؤمنني عمر لكن يف ملعة أن حديث جربيل مروي من طريق أيقول هنا معروف  -5
 ؟بن عمر فما تعليقكم بارك اهلل فيكم أنه مروي من طريق أبن قدامة أعتقاد ذكر اإل

بنه أصطالح والذي روى احلديث عن عمر هو هل اإلأختلف فيها أهذه مسالة  اجلواب:
بن عمر ملا جاءه عبيد بن عبد الرمحن وحييي بن يعمر أن إعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ف
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فوفق هلما ؟ صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحد من من البصرة فقال لو وفق لنا أل
مر يتقصون العلم ويقولون ال قدر واألو أظهر عندهم قوم يتقفرون ]نه أخرباه بأبن عمر فأ
ين منهم أهنم مين برآء و أخربهم أبن عمر رضي اهلل عنه أفلما قال هلم  ،خر احلديثأىل إنف أ

 [حد ما تقبل منه حىت يؤمن بالقدرأحدهم مثل أنفق أبن عمر لو أبريء والذي حيلف به 

 طلع ذعليه وسلم إ اهلل صلى اهلل رسول عند جلوس حنن بينما :قال عمر يبأ حدثين] قال مث
 عمر بنأ مسند من م؟ أ عمر مسند من هو هل فيه خمتلفون علماء احلديث هذا ... [،علينا

 ويكون رضاهأو  عنه اهلل رضي عمر مسند من نهأ عفوا   ،عمر بنأ مسند من نهأ شك ال ؟
 طبعا   هذا ثالثة جهة ومن االباء عن بناءاأل رواية خرىأ جهةٍ  ومن ،صحايب عن صحايب رواية
 عند وأ علوم عند اجلهات هذه فيه هذا كابراأل عن صاغراأل رواية صطالحاإل باب من يعين

 فاطمة صحابيه هل ؟ صحابيه من اجلساسة حديث يف ختلفواأ وهلذا املصطلح صحابأ
 صحيح يف له ليس الداري َتيما   نأب جزم النووي وهلذا ؟ رقية بوأ الداري َتيم وأ قيس بنت

 قيس بنت فاطمة حديث من احلديث هذا نأ ومع "النصيحة الدين" حديث الإ مسلم
 فاطمة مسند من هذا احلديث الداري وسأ بنأ َتيم عن يرويه وسلم عليه اهلل صلى والنيب
 . علمأ واهلل قيس بنت

 حتاجاجباإل هو ليس؟ أ موسى دمآ فحاج حديث نفهم كيف ليكمإ اهلل حسنأ يقول -2
  ؟ املعصية على بالقدر

 مبعصية باهأ عريي نأ تعاىل اهلل رمحه سالماإل شيخ يقول كما موسى ،وحاشا الاجلواب: 
 ال اجلنة من اخلروج على حتجاجاإل كان تعاىل اهلل رمحه سالماإل شيخ قرر كما مناإ ،وذنب

 فاحلديث [اجلنة من ونفسك خرجتنا]أ احلديث ولأ يف قال ولذلك ،الذنب يف الوقوع على
 . وملخصه حاصله هذا العلم هلأل طويل كالم فيه
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 ؟ رضاهمأو  عنهم اهلل رضي الصحابة قوالأ من والصفات مساءاأل يؤخذ هل -0

 عنهم اهلل رضي فالصحابة ،مثلةأب هلا تأفلي قاعدة ديقعّ  نأ رادأ من؟  هذا يناجلواب: أ
 رضي الصحابة عن جاء مثال عندك فهل ،للنصوص فهمه جهة من الباب هذا على جممعون

  ؟ والسنة الكتاب يف هذا يرد ومل الصفة ثباتإ فيه عنهم اهلل

 ؟ فيك اهلل بارك دليل هلذا يوجد فهل ربعةأ القدر مراتب نأ قلت يقول -8

 ال هذا ومثل ؟ قسامأ ثالثة التوحيد نأ على دليل يوجد هل قال من كقول وهذااجلواب: 
 لهإ ال شروط نكرأ من مثل يضا  أ وهذا شياءاأل هذه نأل ،العلم طالب له يتعرض نأ ينبغي

 ركاهناأو  الصالة شروط جهة من احلصر فيه يتأي ما مجيع ينكر نأ يضا  أ وله ،السبعة اهلل الإ
 وشروط اخلفني على املسح وشروط الوضوء ومراتب الوضوء وشروط الوضوء ركانأو  اوواجباُت

 هذه على الدليل دل قد دام ما ؟ املسلك هبذا العلم من ستبطل وكم... وشروط احلج
 على مجاعهمإب وكفى مةاأل بني عليه جممع مرأ وهذا الشافعي قول مسعتم قد نتمأو  املراتب

 ترتيبها وعلى ربعةاأل هذه على مجاعهمإب كفى دليال   الرتتيب هذا وعلى ربعةاأل املراتب هذه
 الكتاب نصوص عليها ودلت اهلل رمحهم سالماإل ئمةأ ذكرها وقد القاطعة احلجة هو بل دليا

 والكتابة العلم درجة درجتني على جيعلها من العلم هلأ ومن دليلها هلا مرتبةٍ  وكل والسنة
 اهلل رمحه تيمية بنأ العباس بوأ ذلك فعل كما ،واخللق ةئواملشي اخللق درجة الثانية والدرجة

 . الواسطية كتابه يف سالماإل شيخ

 قولكم وخصوصا   أوبد بدا بني الفرق يف املاضي الدرس يف ذكرمت ما جيدا   فهمأ مل يقول -4
 عون يف واهلل به تكلم الذي هو وليس منه بتدائهإ يكون قد بدا قوله على ماأ اهلل حفظكم

 ؟ خيهأ عون يف العبد كان ما العبد
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 منه :قال فاملصنّ  ذكرها اليت اللفظة يف جاءت قد الكلمة هذه ياك،إو  اهلل عاننااجلواب: أ
 هو الذي بتداءاإل من بدأ القطع هبمزة يضبطها العلم هلأ بعض نأ يعين بدأ منه وأ بدا

 عليه اهلل رمحة شيخنا نأب لكم قلت الذي وهو يضبطها من ومنهم الفعل نشاءإو  بتداءإ
 يف الصواب قال شديدا   كيدا  أت عليه كدأو  بل هذا قرر املنت هذا عليه تأقر  ملا النجمي
 اهلل تتعبد ولن قال نهأب السلف بعض عن وردت اليت ثاراآل بعض وذكر بدا هناأ ضبطها

 فقد، بتداءاإل جهة من يتأي نهإف بدأ ماأ وخرج ظهر مبعىن بدا قوله نإف ،منه خرج مما فضلأب
 يف صوباأل هذا لكن حال كل على حمتمل هذا يف واألمر يكون ال وقد به متكلما   يكون
 . ضبطه

 عبارات نقول أن يصح هل الكالم بصفة متعلق اإلسالم ليكمإ اهلل أحسن يقول -01
 مث التالية العبارات عرابإ وأ القرآن عبارات شرح كقوهلم الكتب بعض يف نراه كما القرآن

 وصف يف شكالإ يل وقع فقد النحو كتب بعض يف موجود وهذا قرآنية آيات يذكرون
 بارك وأنتم خريا   عنا وجزاكم فيكم اهلل بارك شاعرةاأل قول يشبه هذا نأل بالعبارات اآليات

  . خريا   وجزاكم فيكم اهلل

 جهة من اليت واأللفاظ العبارات ترتك نأ ينبغي أنه الناحية هذه من صحيح ماذكرته :اجلواب
 ينبه اإلسالم شيخ وهذا البدع ألهل شعارا   صارت أخرى جهة ومن السلف يستعملها مل

 وردت مناإو  والسنة الكتاب يف ترد مل وهذه) قال املعجزة لفظ ذكر ملا أنه حىت كثريا   عليه
 حال كل وعلى باملعجزة يسموهنا اليت وهي كتبه بعض يف ويقول ،(والرباهني البينات بلفظ
 واآليات بالفواصل يسمى ما يف القرآن علوم يف ومعلوم مشكل وهو شكالإ فيه اللفظ هذا

 هذا عبارة اآليات وأ عبارة نآالقر  بل العبارات لفظة تأيت مل وألنه ذلك شابه وما واحلروف
 . املعتزلة تعبريات من



  
 مصطفى مبرم[] الشارح الشيخ   [ابعس]الدرس ال 

 

 

24 

 لوقت ينتبهوا أن خريا   اهلل جزاهم املشرفني إخواننا نريد هكذا ،خريا   اهلل جزاك اهلل ماشاء
 . األسئلة

 . عليه الرد أجبت قد هذا؟  يصح هل الكالم بصفة متعلق سؤال يقول

 ويرضى حيب ملا ياكمإو  يوفقنا نأ وتعاىل تبارك اهلل سألأ ،حصتها نتهتأو  األسئلة نتهتأ
 واهلل القادمة الليلة القادم الدرس يف تعاىل اهلل شاء نإ ولقاءنا عليه والقادر ذلك ويل وهو

 اهلل ورمحة السالم وعليكم مجعنيأ وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصل أعلم تعاىل
 . وبركاته

 

 


